
NSZZ

Nr 9/2011 (17.V.2011) Dwutygodnik Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi

Dziêkujemy za poparcie!
Przedstawiciele NSZZ �Solidarno�æ� dziêkuj¹ wszystkim pracownikom za udzielone poparcie i liczny udzia³ w g³osowaniu - frekwen-
cja oko³o 53%. W Radzie Nadzorczej z ramienia �Solidarno�ci� ponownie reprezentowaæ nas bêdzie Józef Czyczerski, Przewodnicz¹-
cy Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi. Kredyt zaufania i powierzona funkcja staj¹ siê jeszcze wiêksz¹ motywacj¹ do dzia³ania w
obronie interesów pracowniczych, staraj¹c siê przy tym przekonaæ do siebie tych, którzy oddali glos na innych kandydatów.

Józef Czyczerski
Bogus³aw Szarek

Kokot - nie b¹d� �s³owackim kokotem�!

Wyborcza znów atakuje pracowników KGHM
Micha³ Kokot, redaktor Gazety Wyborczej, ponownie manipuluje
faktami i u¿ywa bezsensownych argumentów w celu zdyskredyto-
wania Zwi¹zków Zawodowych oraz próbuje udowodniæ, ¿e u nas
za du¿o siê zarabia.

Czy¿by Platforma Obywatelska ju¿ szykowa³a siê do wyborów?  Gdy
Gazeta Wyborcza �je�dzi� po kibicach, to PO zamyka stadiony. Nam
KGHM-u raczej nie zamkn¹, ale ostatnio Biuro Zarz¹du odwiedzi³ przed-
stawiciel Ministerstwa Skarbu Pañstwa i obiecywa³, ¿e ten rz¹d nie
sprzeda wiêcej akcji. Taa� Ju¿ s³yszeli�my bajki o kurze znosz¹cej
z³ote jaja cztery lata temu z ust samego Donalda Tuska i przy najbli¿-
szych wyborach te¿ nie damy siê nabraæ.

Ale do rzeczy. Fragmenty z artyku³u Pana Kokota s¹ równie zdumiewa-
j¹ce co komiczne. Postaramy siê przytoczyæ kilka ciekawszych kawa³-
ków, uzupe³niaj¹c je stosownymi komentarzami. �(�) pewien górnik
skar¿y³ siê do kamery na media, ¿e k³ami¹. Bo podaj¹, ¿e �rednia p³aca
to 8,6 tys. brutto, ale on na rêkê dostaje �tylko� 3,8 tys. z³. To pensja,
której mo¿e mu pozazdro�ciæ niejeden mieszkaniec Wroc³awia z wy-
¿szym wykszta³ceniem.� � Co ma piernik do wiatraka? Gdzie jest po-
wiedziane, ¿e mieszkaniec Wroc³awia z wy¿szym wykszta³ceniem musi
zarabiaæ wiêcej od górnika z wieloletnim sta¿em?!

�(�) Niedawno na ³amach �Polityki� Józef Czyczerski, przewodnicz¹-
cy miedziowej �Solidarno�ci�, w bezczelny sposób dowodzi³, ¿e 13.
pensja w spó³ce to mit. Jego argumentem by³o to, ¿e nie jest ona
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wyp³acana osobno, ale dzielona na 12 m-cy i umieszczona w pensji.
Wiêc trudno j¹ zauwa¿yæ. To dowód na to, ¿e nie tylko Czyczerski, ale
tak¿e inni liderzy zwi¹zkowi i dzia³acze dawno stracili kontakt z rzeczy-
wisto�ci¹.� � Je�li 13. Pensja zosta³a rozbita na 12 czê�ci i wliczona
do ka¿dej wyp³aty to znaczy tylko tyle, ¿e nie wyp³aca siê ju¿ pracow-
nikom trzynastki. Jednak¿e w Gazecie Wyborczej wszystko przelicza
siê na pensje, jeszcze niedawno mo¿na by³o przeczytaæ, ¿e w KGHM
18 pensji siê dostaje. Co 20 dni pracownikom KGHM wp³ywa wyp³ata
na konto, a co! Niestety� jaki redaktor naczelny taka gazeta. Zapra-
szamy do zdjêcia na podanej poni¿ej stronie internetowej.

 www.tnij.org/gw-michnik

�(�) przewodnicz¹cy Solidarno�ci relacjonowa³ publicznie demon-
strantom swoj¹ niedawn¹ rozmowê z prezesem KGHM Herbertem Wir-
them. Prezes  powiedzia³, ¿e uda³o mu siê zaoszczêdziæ 130 mln z³.  No
to dlaczego nie mo¿e daæ 100 mln z³ na podwy¿ki dla za³ogi? � pyta³
Czyczerski.�; �Dla Czyczerskiego nie jest istotny fakt, ¿e te 100 mln z³
spó³ka bêdzie musia³a p³aciæ ju¿ co roku, równie¿ wtedy, gdy zyski
bêd¹ mniejsze.� � Ten wybiórczy cytat w pe³ni przedstawia intencje
redaktora Kokota, który zapomnia³ wspomnieæ, ¿e oszczêdzone 130
mln z³ powsta³y w wyniku braku podwy¿ek (wiêksze �rodki by³y za³o-
¿one w projekcie bud¿etu na wynagrodzenia dla pracowników). Poza
tym, je�li Zarz¹d nie chce p³aciæ wiêkszych pensji pracownikom ju¿

zawsze, to móg³by przez te parê lat zaproponowaæ jak¹� alternatywn¹
propozycjê? Np. jednorazowa premia dla ka¿dego pracownika w wy-
soko�ci 5 tys. z³. Jednak¿e szanowny Pan redaktor musia³by najpierw
wyja�niæ Panu Prezesowi nastêpuj¹ce pojêcia: dialog, kompromis i
szacunek do drugiego cz³owieka.

Na wiecu Józef Czyczerski powiedzia³, ¿e w 2010r. Zarz¹d KGHM Pol-
ska Mied� S.A. przyj¹³ bud¿et spó³ki, który przez �Solidarno�æ� okre-
�lony by³, jako kolejny bud¿et antypracowniczy. Po przyjêciu i za-
mkniêciu roku okaza³o siê ¿e Zarz¹d korygowa³ bud¿et trzy razy. Wnio-
skuj¹c do Rady Nadzorczej udowadnia³, ¿e sprzê¿ony koszt produkcji
miedzi z wsadów w³asnych ukszta³towa³ siê na poziomie 13 661 z³/
tonê tj. o 4,4% poni¿ej poziomu za³o¿onego w korekcie bud¿etu. Na
obni¿enie kosztu jednostkowego w relacji do korekty bud¿etu 631 z³/
tonê wp³yw mia³y przede wszystkim ni¿szy poziom zrealizowanych
kosztów rodzajowych w zakresie:
1. Koszt pracy (-237 z³/t) g³ównie z tytu³u ni¿szych wynagrodzeñ
2. KGHM w 2010r. wyprodukowa³  547 100 ton miedzi elektronicznej
237 z³ x 547 100 t = 129 662 700 z³ (wspomniana wcze�niej kwota,
która przewidziana by³a w prognozach bud¿etowych g³ównie jako
wynagrodzenia)

Chcieliby�my przedstawiæ fragment Protoko³u ze spotkania negocja-
cyjnego stron uk³adu z dnia 12 kwietnia 2011
r.: �Przedstawiciel NSZZ �Solidarno�æ� zwróci³
siê z zapytaniem do wiceprezesa Tybury ile razy
w 2010r. by³ zmieniany bud¿et Spó³ki i ile kosz-
towa³oby Spó³kê podwy¿szenie stawek o 300
z³. W odpowiedzi wiceprezes poinformowa³, i¿
bud¿et w 2010 roku korygowany by³ trzy razy
a realizacja ¿¹dania Zwi¹zków Zawodowych
spowodowa³aby wzrost wynagrodzeñ o ponad
100 mln z³, ale nie widzi mo¿liwo�ci, ¿eby
zmieniæ tabelê p³ac ani kwotowo, ani pro-
centowo.� Widaæ, ¿e to nie jest problem eko-
nomiczny, lecz polityczny.

Po przeczytaniu tak �obiektywnego� artyku³u
nie dziwi nas reakcja spo³eczno�ci kibiców na
zdjêciu w linku do strony internetowej poni¿ej
nt. jedynej s³usznej gazety, która tak rzetelnie
przedstawia informacje w swoich artyku³ach.

www.tnij.org/gw-prawda

Ataki Gazety Wyborczej na Zwi¹zki Zawodowe
po manifestacji z 5 maja przybra³y na sile. Tylko
w jednym artykule redaktor Kokot stawia Józe-
fowi Czyczerskiemu kilkana�cie zarzutów. M.in.
¿e �szydzi� z zagranicznych �inwestycji� i �wspa-
nia³ego� regulaminu premiowania, na którym
górnicy rzekomo tak bardzo zyskali. Szkoda tyl-
ko, ¿e Pan redaktor nie zada³ sobie trudu, aby
skonfrontowaæ zdobyte informacje z przedsta-
wicielami �Solidarno�ci� i ich argumentami. Tyl-
ko, ¿e nie o prawdê tutaj przecie¿ chodzi�

Telefonistka
Od d³u¿szego czasu uczciwi pracownicy wy-
dzia³u Polkowickiego CBJ zastanawiaj¹ siê ja-
kimi¿ to wzglêdami osobistymi mo¿e jeszcze
cieszyæ siê Pani K. J. która wygl¹da na to, ¿e
ma czas dowolny w godzinach pracy tylko
nie na rzeteln¹ pracê. Z informacji, które do-
cieraj¹ do redakcji wynika, ¿e ta pani nieofi-
cjalnie dorabia przynajmniej na dwóch do-
datkowych etatach tzw. gumowego ucha i te-
lefonistki. Z telefonu s³u¿bowego w celach
prywatnych prawdopodobnie nadzwoni³a w
okresie dwóch miesiêcy na wiêksze kwoty ni¿
Prezes firmy. Je�li jest tak zdolna i pracowita
to byæ mo¿e pracuje jako dodatkowy cz³onek
Zarz¹du, a pracownicy CBJ jeszcze o tym nie
wiedz¹. Je¿eli te informacje siê potwierdz¹ to
ciekawi jeste�my od czego s¹ bezpo�redni
prze³o¿eni i jak to siê ma do ci¹gle powtarza-



Jacy jeste�my?
Co rusz pijarowscy specjali�ci odpowiedzialni za wizerunek premiera
i jego ekipy politycznej podrzucaj¹ nam tematy zastêpcze odwracaj¹c
nasz¹ uwagê od rzeczywistych problemów, którymi naprawdê winni-
�my siê martwiæ i interesowaæ. Dlaczego nikt poza Gazet¹ Polsk¹,
Naszym Dziennikiem, Rzeczpospolit¹, Tygodnikiem Solidarno�æ i
Uwa¿am Rze nie wspomina o pog³êbiaj¹cym siê bezrobociu, galopu-
j¹cych podwy¿kach cen oraz braku jakichkolwiek skutków rekom-
pensaty z tego tytu³u? W ogóle przemilczany przez premiera i rz¹d
jest temat szalej¹cego zad³u¿enia naszego kraju. Rz¹d zamiast zajmo-
waæ siê rozwi¹zywaniem najistotniejszych problemów to celowo robi
siê wrzutki z naszej prezydencji w Unii, walk z kibicami czy zbli¿aj¹cej
siê wizyty prezydenta USA w naszym kraju. Przecie¿ ka¿dy zdrowo
my�l¹cy Polak wie, ¿e za to wszystko bêdziemy musieli zap³aciæ z
w³asnych, coraz dziurawszych portfeli.

Prezydent USA nie przyje¿d¿a, ¿eby cokolwiek nam podarowaæ. Chce
za³atwiæ nas, obywateli i ugraæ to co jest istotne dla interesu politycz-
nego oraz gospodarczego USA, czyli korzy�ci p³yn¹ce z poszukiwañ

nej tezy o prawdziwo�ci i uczciwo�ci dokonywanej oceny pracowni-
czej.

Mamy nadziejê, ¿e Prezes dokona w³a�ciwej oceny zaistnia³ego zda-
rzenia i wyci¹gnie w³a�ciwe wnioski nie tylko w stosunku do wymie-
nionej osoby ale i jej prze³o¿onych, jako ¿e takie sytuacje s¹ tolero-
wane, a co za tym idzie - ukrywane. Jak dok³adnie sprawdzili�my
Uk³ad Zbiorowy Pracy w CBJ to okaza³o siê, ¿e w nazewnictwie sta-
nowisk nie figuruje �gumowe ucho�.

i eksploatacji gazu ³upkowego, na które zgody i koncesje otrzymuj¹
firmy amerykañskie. To oni zbij¹ kapitalny interes, za który my obywa-
tele bêdziemy musieli zap³aciæ. Ca³y �wiat po atomowych tragediach
w Czarnobylu i ostatniej w Tokio wycofuje siê z budowy elektrowni
atomowych natomiast Donek cudotwórca, jak w jakim� amoku i
owczym pêdzie kupuje jak twierdz¹ przestarza³e technologie elektrowni
atomowych od Francuzów, ³¹cznie z wieloma nowymi kredytami od
obcych banków. Jednocze�nie zgadzamy siê p³aciæ haracz za dwutle-
nek wêgla, choæ wspomniane Stany Zjednoczone protoko³u z Kioto
(zobowi¹zuj¹cego do przestrzegania �ekologicznych� zapisów) nie
podpisa³y. Co z tego, ¿e Polska wêglem stoi i przez kilkadziesi¹t lat
radzieckiej okupacji jeste�my mniej rozwiniêci od pañstw Zachodu.
Oni w szybkim tempie bogacili siê nie bacz¹c na nic, a nam narzucaj¹
ograniczenia. Polak, zwyk³y zjadacz chleba za kolejn¹ g³upotê rz¹dz¹-
cych zap³aci.

Jednak¿e od czegó¿ rz¹d ma us³u¿ne media? Jak na razie widaæ i
s³ychaæ s¹ nam w stanie sprzedaæ najwiêkszy kit i g³upotê, za� czê�æ
naszego spo³eczeñstwa nawet nie stawia sobie pytania: dlaczego tak
drogo? Czy mo¿e byæ lepiej i sprawiedliwiej? Czy my sami bêdziemy
m¹drze i odpowiedzialnie wybieraæ i nie bêdziemy kalkulowaæ co w
danym momencie mnie indywidualnie bardziej siê op³aci, lecz rów-
nie¿ patrzeæ na dobro innych? Kto� kiedy� powiedzia³, ¿e je¿eli cz³o-
wiek ma w sobie ma³o mi³o�ci dla drugiego cz³owieka, jest ma³ym
cz³owiekiem, je¿eli jej nie posiada w ogóle, jest nikim. A wiêc szczerze
i uczciwie, a¿ do bólu, jacy jeste�my?

Obserwator

CBZ ministerstwem g³upich kroków? Tak bynajmniej
wynika z listu, który przes³ano na adres redakcji

Komu potrzebne Centralne
Biuro Zakupów?

Min¹³ ju¿ I kwarta³ 2011 r. Mo¿na by siê spodziewaæ kolejnego
raportu o niezwyk³ych osi¹gniêciach Centralnego Biura Zakupów
za rok ubieg³y. A tu cisza, jak makiem zasia³. Pierwszy raport,
usprawiedliwiaj¹cy decyzjê o utworzeniu potê¿nej i kosztownej
machiny biurokratycznej w KGHM, oparty na przekolorowanych
za³o¿eniach ( o czym pisali�my w pryzmacie - www.skgrm.pl/pry-
zmat/10-2010.pdf ) wie�ci³ wielomilionowe oszczêdno�ci.

Dlaczego tym razem Dyrektor CBZ, pan Król nie odwa¿y³ siê przedsta-
wiæ raportu? Odpowied� jest niezwykle prosta. Raport musia³by opie-
raæ siê o rzeczywiste, weryfikowalne dane. Trudno by by³o zataiæ
�lamazarnie prowadzone postêpowania ofertowe, gdzie wybór wy-
konawców robót czy dostawców niejednokrotnie ci¹gnie siê miesi¹-
cami, a w niektórych przypadkach nie dochodzi do jakichkolwiek
rozstrzygniêæ. Trzeba by by³o wykazaæ przypadki zakontraktowanych
d³ugoterminowych zakupów, gdzie zdarza siê, ¿e znacznie przewy¿-
szaj¹ aktualne ceny wolnorynkowe.

Efekt istnienia Centralnego Biura Zakupów zaczyna byæ dok³adnie
odwrotny od �wietlanych za³o¿eñ jego pierwotnych wizjonerskich
koncepcji.
Wszystkie mierzalne parametry funkcjonowania CBZ jak terminy re-
alizacji, ceny zakupów, koszty utrzymania, przeci¹ganie siê w czasie
wa¿nych inwestycji� i niemierzalne jakim s¹ chaos i dezorganizacja
pracy, obna¿aj¹ jego kierownictwo w kategoriach jako�ci zarz¹dzania
i osobi�cie Prezesa KGHM za podjête decyzje oraz za dalsze tolerowa-
nie powy¿szego stanu rzeczy.

Je�li to wszystko siê potwierdzi, to wobec zupe³nej bezczynno�ci
Zarz¹du KGHM w sprawie domniemanej niegospodarno�ci a tym
samym dzia³ania na szkodê spó³ki koniecznym by³oby powiadomie-
nie zewnêtrznych organów do przeprowadzenia szczegó³owego au-
dytu i zg³oszenie ewentualnych naruszeñ do organów �cigania o
podejrzeniu pope³nienia przestêpstwa.

UPRAWNIENIA OSÓB,
którym postawiono zarzuty w trybie przyspieszonym

W trybie przyspieszonym mog¹ byæ rozpoznawane sprawy co do
sprawców ujêtych na gor¹cym uczynku pope³nienia przestêpstwa
lub bezpo�rednio po tym. Co do uczestników wys³uchania publiczne-
go w dniu 5 maja br. rozpoznanych i zatrzymanych w dniach nastêp-
nych brak jest podstaw do stosowania postêpowania przyspieszone-
go (art. 517 kodeksu postêpowania karnego).
Osobom, którym postawiono zarzuty w postêpowaniu przyspieszo-
nym, przys³uguj¹ nastêpuj¹ce uprawnienia:

1. Do odmowy sk³adania wyja�nieñ i odpowiedzi na poszczegól-
ne pytania,

2. Do korzystania z pomocy obroñcy. Prawo to dotyczy nie tylko
rozprawy przed s¹dem, lecz równie¿ przes³uchiwania na poli-
cji czy te¿ prokuraturze.

3. Odmowa poddania siê dobrowolnej karze

4. W razie powziêcia informacji o wezwaniu na policjê lub proku-
raturê prosimy o kontakt z NSZZ Solidarno�æ

S¹d ma obowi¹zek zapewniæ pomoc adwokata z urzêdu, co nie wyklu-
cza domagania siê obecno�ci adwokata osobi�cie wybranego przez
podejrzanego.

Realizacja powy¿szych uprawnieñ nie mo¿e wp³yn¹æ na �gorsze� trak-
towanie podejrzanego przez prokuratora lub policjê.

Bezprawne jest wywieranie presji na podejrzanych, w tym gró�b za-
stosowania aresztu w celu zmuszenia ich do sk³adania zeznañ, przy-
znania siê do winy czy dobrowolnego poddania siê karze.

Z uwagi na brak mo¿liwo�ci zapoznania siê z materia³em dowodo-
wym w postêpowaniu przyspieszonym i przygotowania obrony, celo-
we jest zdecydowane odmówienie sk³adania jakichkolwiek wyja�nieñ
bez obecno�ci adwokata i przed uzgodnieniem z nim linii obrony.

Powy¿sze uwagi dotycz¹ równie¿ dobrowolnego poddania siê karze.

Decyzja w tym zakresie powinna zawsze byæ skonsultowana z adwo-
katem a wszelkie dzia³ania organów �cigania nak³aniaj¹ce do jej pod-
jêcia s¹ bezprawne.

W przypadku, gdy wymuszono na podejrzanym zrzeczenie siê prawa
do z³o¿enia wniosku o uzasadnienie wyroku, nale¿y taki wniosek,
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Genera³owie maj¹
krew na rêkach

W przyjêtym stanowisku prezydium Komisji Krajowej NSZZ �Soli-
darno�æ� z  oburzeniem przyjê³o wyrok uniewinniaj¹cy Czes³awa
Kiszczaka od odpowiedzialno�ci za przyczynienie siê do �mierci
dziewiêciu górników z kopalni �Wujek� w 1981 roku.

W oczach cz³onków NSZZ �Solidarno�æ�, a przede wszystkim rodzin
naszych poleg³ych kolegów, odpowiedzialno�æ genera³a jest bezspor-
na. Nie on wyda³ bezpo�redni rozkaz do strzelania, ale w dyktaturze
nie wydaje siê rozkazów na pi�mie - zaznaczono w dokumencie.

W stanowisku podkre�lono te¿, ¿e to Czes³aw Kiszczak i Wojciech
Jaruzelski odpowiadaj¹ za wprowadzenie stanu wojennego. W �wia-
domo�ci cz³onków Zwi¹zku i milionów Polaków to oni ponosz¹ pe³n¹
odpowiedzialno�æ  nie tylko za �mieræ górników z �Wujka�, ale za
wszystkie ofiary stanu wojennego. Bez wzglêdu na wyroki s¹dów w
naszych oczach genera³owie zawsze bêd¹ mieli krew na rêkach - g³osi
tre�æ przyjêtego stanowiska.

Oburzony wyrokiem jest te¿ szef zwi¹zku Piotr Duda. Szanujê polskie
s¹downictwo, ale wyrok nie zmieni mojego przekonania, ¿e to w³a�nie
genera³ Czes³aw Kiszczak, a tak¿e genera³ Wojciech Jaruzelski, po-
�rednio przyczynili siê do masakry górników 30 lat temu na �l¹sku, w
Katowicach, ale tak¿e w Jastrzêbiu Zdroju pod kopalni¹ Manifest Lip-
cowy. Tak jak ja my�li wielu Polaków, tak my�l¹ cz³onkowie NSZZ

Jan Pawe³ II
b³ogos³awionym

1 maja w Watykanie papie¿ Benedykt XVI wyniós³ na o³tarze
Jana Paw³a II, papie¿a z Polski.

Do Rzymu na beatyfikacjê Ojca �wiêtego Jana Paw³a II uda³o siê
blisko 100 tysiêcy pielgrzymów z Polski, w�ród nich blisko 1000 z
regionu legnickiego. Tytu³ Honorowego Obywatela Miasta Jego
�wi¹tobliwo�ci Ojcu �wiêtemu Janowi Paw³owi II � Papie¿owi Piel-
grzymowi przyzna³y: Legnica i Jawor.

Ojciec �wiêty Jan Pawe³ II � Papie¿ dialogu ze wszystkimi � wyniós³
swoj¹ misjê apostolsk¹ wysoko ponad polityczne podzia³y w �wie-
cie, wbudowuj¹c chrze�cijañskie warto�ci duchowe w d¹¿enia lu-
dów i narodów wszystkich kontynentów.

Swoj¹ m¹dro�ci¹, prostot¹ serca, umi³owaniem cz³owieka, konse-
kwentnym d¹¿eniem do jedno�ci i wierno�ci w Bogu, sta³ siê orê-
downikiem pokornej s³u¿by w umacnianiu wiary i rodziny. Jan Pawe³
II jest nieprzemijaj¹cym autorytetem moralnym spo³eczeñstw i na-
rodów �wiata. Wra¿liwo�ci¹ na nieprzychylno�æ losów wobec ludz-
kiej jednostki dotkniêtej chorob¹, krzywdzonej, prze�ladowanej i
poni¿anej � pozyska³ serca milionów prostych ludzi.

Region Zag³êbie Miedziowe
www.solidarnosc.org.pl/legnica/

pomimo zrzeczenia siê, z³o¿yæ, aby nie dopu�ciæ do uprawomocnie-
nia siê wyroku.

Termin do z³o¿enia wniosku o uzasadnienie wynosi trzy dni.

NSZZ Solidarno�æ

Z pamiêtnika
Donalda �Cudotwórcy�

Czwartek, 21.04.2011 r.
Kibice ca³kiem mnie za³amali. Za³atwi³em im Euro 2012. Razem z po-
³ow¹ ministrów godzinami biega³em z pi³k¹ po boisku. Miro budowa³
stadiony i boiska z najdro¿sz¹ na �wiecie sztuczn¹ traw¹. Julia tropi³a
korupcjê w�ród pi³karskich sêdziów... A oni zamiast jako� okazaæ nam
wdziêczno�æ, przychodz¹ na mecze i wywieszaj¹ polityczne transpa-
renty: �Niespe³nione rz¹du obietnice - temat zastêpczy kibice�. Na
szczê�cie Komisja Ligi Ekstraklasy okaza³a siê niezale¿na i odporna
na polityczne naciski ze strony opozycji. Na³o¿y³a kary na dziewiêæ
klubów z najbardziej rozpolitykowanymi kibicami!

Pi¹tek, 22.04.2011 r.
Wreszcie nabrali�my odwagi! I dziêki temu mamy sukcesy w naszej
walce z opozycj¹, kibicami, kwiaciarkami, handluj¹cymi zniczami i
dopalaczami... S¹ momenty, kiedy cz³owieka krew zalewa, jak patrzy
siê na to, co siê dzieje. Gdzie� jest ta granica wytrzyma³o�ci. Wszyscy
jeste�my zmêczeni napastliw¹ retoryk¹ i zachowaniem opozycji. Ale
jako� dajemy sobie radê. Na przyk³ad Hania z Warszawy. Potrafi po-
dejmowaæ szybkie, trafne decyzje. Nie dopu�ci³a do ca³kowitego za-
�miecenia miasta kwiatami. Dziêki mobilizacji s³u¿b porz¹dkowych na
ulicach ci¹gle widaæ psie kupy, ale ¿adnych kwiatów ju¿ nie ma.

Czwartek, 28.04.2011 r.
No i wszystko ju¿ przeg³osowane! Jean-Vincent, czyli nasz �Jacek� z
ministerstwa finansów, zostaje w rz¹dzie. Podobnie jak Olek z mini-
sterstwa skarbu. Nie by³o ¿adnego stresu. Dok³adnie policzyli�my
g³osy. W debacie przypomnieli�my wyborcom o naszych sukcesach.
Specjalnie na tê okazjê ch³opaki od pijaru przygotowali nowe, fajne
przemówienia. Ani s³owa o gospodarczym cudzie, ani o inwestorze z
Kataru, który uratuje polskie stocznie. Spokojnie opowiadali�my, jak
to w codziennym trudzie prowadzimy Polskê bezpieczn¹ drog¹, tnie-
my wydatki administracyjne i chronimy najubo¿szych. Nie s¹dzi³em,
¿e radzimy sobie a¿ tak dobrze.

Pi¹tek, 29.04.2011 r.
Waldek z PSL-u mówi, ¿e umowa na dostawy gazu z Rosji to by³
negocjacyjny majstersztyk. Podpisali�my umowê, nie ogl¹daj¹c siê
ani na Uniê Europejsk¹, ani na krajowych krytykantów marudz¹cych
o gazie z ³upków i dywersyfikacji �róde³ dostaw. Uda³o siê nam wyne-
gocjowaæ wy¿sz¹ stawkê! P³acimy teraz wiêcej od Niemców, Angli-
ków, Francuzów... Ró¿nica nie jest du¿a. Poza tym staæ nas na taki
gest. Od grudnia za rosyjski gaz bêdziemy p³acili 336 dolarów za
tysi¹c metrów sze�ciennych. Anglicy oko³o 200 dolarów. Nie mieli
innego wyj�cia. Z powodu fatalnej sytuacji bud¿etowej musieli siê
targowaæ. Piotr Tomczyk

www.prawica.net

�Solidarno�æ�, a przede wszystkim rodziny naszych kolegów pole-
g³ych pod �Wujkiem�. 16 grudnia 1981 roku za spust poci¹gali zo-
mowcy, ale mózgiem byli genera³owie - podkre�la przewodnicz¹cy
NSZZ �Solidarno�æ�.

Warszawski S¹d Okrêgowy uniewinni³ Czes³awa Kiszczaka oskar¿o-
nego o przyczynienie siê do �mierci dziewiêciu górników z kopalni
�Wujek� w 1981 r. Prokuratura domaga³a siê dla oskar¿onego dwóch
lat wiêzienia w zawieszeniu na piêæ lat. Obrona - uniewinnienia. Kato-
wicka prokuratura oskar¿y³a Kiszczaka o umy�lne sprowadzenie �po-
wszechnego niebezpieczeñstwa dla ¿ycia i zdrowia ludzi�, kiedy 13
grudnia 1981 r. jako szef MSW wys³a³ szyfrogram do jednostek milicji,
maj¹cych m.in. pacyfikowaæ zak³ady strajkuj¹ce po wprowadzeniu
stanu wojennego. Zdaniem prokuratury Kiszczak - bez podstawy praw-
nej - przekaza³ w nim dowódcom oddzia³ów MO uprawnienia do wy-
dania rozkazu u¿ycia broni. Ta decyzja mia³a byæ podstaw¹ dzia³añ
plutonu specjalnego ZOMO, który 15 i 16 grudnia pacyfikowa³ kopal-
nie �Manifest Lipcowy� i �Wujek�.

Dzia³ Informacji KK
www.solidarnosc.org.pl


